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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 
8 de Novembro, a Direcção-Geral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade licenciadora, 
apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 
projeto “Parque Eólico de Malhadas (Sobreequipamento)”, em fase de projeto e execução, cujo 
proponente é a empresa Parque Eólico de Malhadas-Góis, S.A.. 

O presente projeto refere-se a um sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas que se enquadra 
no ponto 3 i), do Anexo II do diploma mencionado, por se tratar do sobreequipamento de um projeto 
não sujeito a AIA. 

A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do referido diploma, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), a qual é constituída pelas seguintes entidades e seus representantes:  

 APA – Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA – Dr.ª Clara Sintrão (Consulta Pública; 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) – Dr. João 
Marques, com a colaboração do Arqt.º Luís Gaspar de Matos; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR–Centro) – Eng. Ivo 
Beirão; 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) – Eng.ª Margarida Marques. 

O presente parecer teve a colaboração do Arqt.º João Jorge na análise do fator ambiental Paisagem. 

Foi nomeada ainda a Direção Regional de Cultura do centro, que informou que na área a intervencionar 
não existe Património Cultural Classificado ou em vias de Classificação, pelo que esta Direção Regional 
não integrará a Comissão de Avaliação. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de 
Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do Projeto de Execução do “Parque 
Eólico de Malhadas (Sobreequipamento)”. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de 
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de 
Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro.  

 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que a informação contida 
no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a 
conformidade do EIA.  

3. Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (LNEG), Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direção Regional de Cultura do 
Centro (DRC-Centro) e Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB). Os 
pareceres recebidos encontram-se em anexo e foram analisados e integrados no presente 
parecer. 

4. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 12 de Abril de 2012, onde 
estiveram presentes alguns representantes da CA (APA, IGESPAR, CCDR-Centro e UTAD), do 
proponente, e da equipa que elaborou o EIA.  

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um decorreu durante 25 dias úteis, 
de 2 de Março a 5 de Abril de 2012. 
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6. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

7. Elaboração do parecer final. 

O EIA, objeto da presente avaliação, foi elaborado entre os meses de Julho e Outubro de 2011. 

 

3. ENQUADRAMENTO 

O projeto em análise é o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas. O Parque Eólico de 
Malhadas, não foi sujeito a AIA, nem a AInca, visto não se localizar em áreas sensíveis, conforme 
definidas pelo D.L. n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redação que foi dada pelo D.L. n.º 197/2005, de 8 
de Novembro, nem em área de REN e não cumprir com nenhum dos critérios estabelecidos pelo D.L. n.º 
69/2000, que obrigam à realização de procedimento de AIA. 

O Parque Eólico de Malhadas localiza-se na Serra da Lousã, no concelho de Góis e freguesia de Cadafaz, 
e é constituído por 15 aerogeradores, um edifício de comando/subestação e uma linha elétrica aérea de 
60 kV de ligação do parque eólico à subestação da Lousã. 

O Parque Eólico de Malhadas iniciou a sua exploração em Julho de 2001. 

A Nordeste do Parque Eólico de Malhadas existem os Parques Eólicos de Cadafaz I e II com um total de 
25 aerogeradores. Assim, na área de estudo verifica-se existirem atualmente 40 aerogeradores. 

 

4. O PROJETO 

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável e não 
poluente contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento do 
Protocolo de Quioto.  

O projeto do Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas tem como objetivo reforçar a 
capacidade de produção de energia elétrica do Parque Eólico de Malhadas. O Parque Eólico de 
Malhadas é constituído por 15 aerogeradores com potência unitária de 0,66 MW, totalizando uma 
potência instalada de 9,9 MW e produzindo anualmente em média 26 GWh/ano.  

Após a instalação do Sobreequipamento, o Parque Eólico de Malhadas passará a ter 16 aerogeradores, 
com uma potência total instalada de 11,9 MW, com a qual se estima uma produção energética anual 
média de 32,62 GWh, correspondendo a um aumento de produção de energia elétrica de 5,28 GWh. 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas consiste na implantação de 1 aerogerador, de 2 
MW de potência unitária, entre os aerogeradores AG1 e AG2 do Parque Eólico de Malhadas, atualmente 
constituído por 15 aerogeradores. 

O projeto será implantado na região Centro, no distrito de Coimbra, no concelho de Góis, na freguesia 
de Cadafaz. A área em estudo não coincide com zonas protegidas ou classificadas no âmbito da 
Conservação da Natureza. 

A zona em estudo situa-se num espaço relativamente deprimido que separa as partes mais elevadas das 
serras da Lousã e do Açor. O aerogerador previsto localiza-se numa cumeada de direção geral NE-SW, a 
uma altitude aproximada de 895 m, entre os vértices geodésicos de Entre Capelos (932 m) e Malhadas 
(1 000 m). 

O novo aerogerador a instalar irá utilizar toda a infraestrutura elétrica do parque eólico existente, 
nomeadamente, a rede de cabos, o edifício de comando e a linha elétrica aérea, não sendo necessária 
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qualquer intervenção a este nível, com exceção da ligação entre o novo aerogerador (AG16) e a rede de 
cabos existente. 

O projeto em avaliação apresenta as seguintes características: 

Potência Instalada 2 MW 

Produção Prevista Total 5,28 GWh/ano 

Aerogeradores 

Número 1 
Potência unitária 2 MW 
Altura 80 m 
Diâmetro do rotor 90 m 
Posto de transformação Interno 

Plataforma de montagem 800 m
2
 

Número de pás 3 

Comprimento da pá 44,0 m 

Área de varrimento 6 362,0 m
2
 

Velocidade de rotação 9,3 – 16,6 rpm 

Velocidade do 
Vento 

Início de funcionamento 4 m/s 

Máxima de serviço 25 m/s 

Rede elétrica 
interna (vala) 

Profundidade x largura 1,20 m x 0,5 m 

Extensão 426 m 

Área do Estaleiro 678,0 m
2
 

O acesso ao local do projeto será efetuado a partir da EN2 até ao lugar de Muro. A partir desse lugar, a 
cerca de 50 m do km 289, a acessibilidade será feita através do caminho existente de acesso ao Parque 
Eólico de Malhadas. De acordo com o EIA, a aerogerador previsto (AG16) será implantado junto a um 
acesso existente que se encontra em bom estado de conservação, pelo que não será necessário 
proceder a qualquer beneficiação ou alargamento, sendo apenas feita uma plataforma que no final da 
montagem do aerogerador será reduzida e coberta com terra vegetal. 

O posto de transformação (PT) será colocado no interior da torre. A interligação entre o aerogerador e a 
subestação existente será feita através de cabos subterrâneos a 30 kV. A rede de cabos será enterrada 
em vala ao longo do acesso entre o aerogerador previsto e o edifício de comando/subestação, numa 
extensão aproximada de 185 m. 

O EIA propõe que o estaleiro fique localizado numa área a Sul do aerogerador (AG16). Na área destinada 
ao estaleiro, com cerca de 678 m

2
, serão instalados dois ou três contentores, com cerca de 10 m

2
 cada, 

que se destinam ao armazenamento de equipamentos e ferramentas e que funcionarão como área 
social / escritórios. 

Segundo o aditamento ao EIA, estima-se que a área a afetar durante a construção do projeto será de 
cerca 1 787,55 m

2
, e na fase de exploração seja reduzida para cerca e de 217,0 m

2
. 

Relativamente à movimentação de terras estima-se que o volume de escavação envolvido na obra de 
construção seja de 1 075 m

3
 e o de aterro de 1 612 m

3
. O volume de terras é deficitário, uma vez que a 

plataforma será executada em aterro, pelo que terão de ser fornecidos 537 m
3
. 

O EIA refere ainda que na eventualidade de se encontrar afloramentos rochosos, será necessário 
recorrer a explosivos ou martelo pneumático para se proceder ao desmonte ligeiro, sobretudo na 
escavação da fundação do aerogerador. 

A implantação do sobreequipamento implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

- Arrendamento dos terrenos 

- Instalação e utilização do estaleiro; 

- Limpeza dos terrenos / desmatação, escavação / aterros / compactação; 

- Construção da plataforma de apoio à montagem do aerogerador; 

- Montagem do aerogerador; 

- Abertura da vala para instalação da rede de cabos; 

- Movimentação de máquinas, veículos e pessoas afetas à obra; 

- Depósito temporário de terras e materiais; 
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- Produção de resíduos e efluentes; 

- Desativação do estaleiro e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O EIA perspetiva uma duração aproximada de 14 semanas para a construção do Sobreequipamento do 
Parque Eólico de Malhadas. 

Para a fase de exploração realçam-se as seguintes atividades: 

- Arrendamento dos terrenos; 

- Presença e funcionamento do aerogerador; 

- Manutenção e reparação de equipamento; 

- Presença e utilização dos acessos; 

- Produção de energia elétrica. 

Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em 
mudança das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e 
veículos afetos à mesma e a destruição do coberto vegetal das plataformas de montagem em 
recuperação. Assim, considera-se que além destas atividades previstas poderão ocorrer outras com 
impactes semelhantes aos da fase de construção.  

A fase de exploração (vida útil) prevista para um parque eólico é de 20 anos. 

 

5. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos 
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 

No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação foram 
considerados como fatores ambientais preponderantes para a tomada de decisão a Paisagem e 
Socioeconomia. 

Outros fatores ambientais tais como Sistemas Ecológicos, Geologia e Geomorfologia, Solos e Ocupação 
do Solo, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Património e Instrumentos de Ordenamento do Território 
são também objeto de análise neste parecer.  

A análise do fator ambiental Sistemas Ecológicos foi efetuada de acordo com o parecer do Instituto da 
conservação da natureza (ICNB) que apesar de não fazer parte integrante da Comissão de Avaliação 
emitiu o parecer externo que se encontra em anexo. 

Relativamente ao ambiente sonoro, a UTAD não emitiu parecer sectorial até à data de encerramento do 
presente parecer, pelo que a análise deste fator ambiental tem apenas em consideração a análise 
efetuada no EIA, nomeadamente no estudo acústico apresentado no aditamento. 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Paisagem 

O projeto insere-se no topo de um interflúvio que separa a bacia hidrográfica do rio Mondego, a Norte, 
e a bacia hidrográfica do rio Tejo, a Sul. Da rede hidrográfica destaca-se o rio Ceira, afluente do rio 
Mondego, inscrevendo-se no território segundo o sentido Este-Oeste. A Sul destaca-se a ribeira da 
Pampilhosa, afluente da margem direita do rio Zêzere, por sua vez afluente da margem direita do rio 
Tejo. 

No modelado da região, as serras da Lousã e do Açor, surgem como um imenso relevo xistoso, 
destacando-se por vezes, e de forma proeminente, cristas quartzíticas. Relativamente à ocupação do 
solo, estas serras apresentam manchas florestais, dominadas por pinheiro e eucalipto, nas vertentes de 
menor altitude, e extensas áreas de matos. Os solos dominados por xisto revelam fraca fertilidade, pelo 
que as áreas de cultivo surgem em mosaico policultural intensivo nas zonas aluviais das linhas de água. 
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As culturas de sequeiro (olivais, vinha e pomares) surgem mais afastadas, nas zonas de sopé de encosta 
e por vezes na envolvente das habitações. 

É um território que apresenta baixa densidade populacional, que se expressa pela dispersão em 
pequenos povoados, localizados nos vales junto às linhas de água, distribuindo-se junto e ao longo das 
estradas. Os de maior dimensão localizam-se na base do maciço montanhoso. No interior da serra, os 
poucos aglomerados existentes são de dimensão reduzida. As principais vias existentes são a E.N. 2 e a 
E.N. 112.  

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação 
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com 
o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo 
de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo I – Maciço Central. Dentro do Grupo I insere-se na 
Unidade de Paisagem Serras da Lousã e Açor (n.º 61). 

Tendo ainda em consideração a paisagem local e a escala de projeto, com base em critérios transversais, 
visando refletir adequadamente as características locais, neste caso associadas à ocupação do solo, são 
identificadas 3 subunidades de paisagem: 

 SUB-UHP 1 – Zonas de Vale: corresponde a zonas associadas a um padrão de uso agrícola e 
florestal de pequena propriedade, onde ocorre uma associação sistemática entre o espaço 
produtivo e o espaço habitacional. Predominam as culturas de regadio e pomares, nos solos mais 
férteis e com maior disponibilidade de água. Predomina o olival e a vinha nos terrenos mais 
secos. O povoamento caracteriza-se por apresentar uma distribuição concentrada e de reduzida 
dimensão. 

 SUB-UHP 2 – Zonas de Encostas Declivosas: corresponde a zonas de declive mais acentuado, 
predominantemente ocupadas por povoamentos florestais, sobretudo de pinhal e por matos. 

 SUB-UHP 3 – Zonas de Cumeada: corresponde às áreas ocupadas por matos, constituído por 
espécies de porte arbustivo baixo.   

O projeto, a plataforma e o estaleiro, inserem-se na subunidade de paisagem “Zonas de Cumeada”.  

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, dentro de um buffer de 5 km, com base em 
três parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a 
integração de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte: 

 Qualidade Visual: Genericamente, a área de estudo, considerada neste descritor, revela ter Baixa 
a Média Qualidade Visual. As áreas de Elevada Qualidade surgem com maior expressão nas 
cumeadas de maior cota onde se insere o Sobreequipamento, associadas aos relevos das serras 
de Malhadas e do Penedo, e pontualmente associadas às linhas de água, onde ocorre vegetação 
natural ripícola que contrasta com a envolvente.  

 Capacidade de Absorção: Globalmente, o território em análise, apresenta Média a Elevada 
Capacidade de Absorção, como resultado da presença humana no território, não ser expressiva e 
frequentemente as povoações se localizarem em zonas depressionárias, vales ou meia encosta, o 
que reduz o campo visual das mesmas. A cumeada onde se insere o Sobreequipamento, 
apresenta Baixa Capacidade de Absorção, também devido a ser uma cumeada estreita. 

 Sensibilidade Visual: A área de estudo, apresenta maioritariamente áreas classificadas com Baixa 
a Média Sensibilidade. As áreas de Elevada a Muito Elevada Sensibilidade surgem com maior 
expressão nas cumeadas de maior cota onde se insere o Sobreequipamento. 

Socioeconomia 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas localiza-se na freguesia de Cadafaz, no concelho de 
Góis, no distrito de Coimbra, sendo composto por um aerogerador. O Parque Eólico de Malhadas 
encontra-se localizado nos concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra, nas freguesias de Alvares e 
Pessegueiro, respetivamente, sendo estes considerados como a área de influência direta.  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2499                                                                                                                                                                             Pág. 6 
Parque Eólico de Malhadas (Sobreequipamento) 

Em termos de enquadramento administrativo os concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra pertencem à 
sub-região do Pinhal Interior Norte (NUTSIII) que, por sua vez, se encontra inserida na região Centro 
(NUTSII). 

Da análise da evolução populacional verificou-se que entre 1991 e 2001 a região Centro apresentou uma 
evolução demográfica positiva, com o número de habitantes a aumentar 4,0%. Na sub-região do Pinhal 
Interior Norte, o número de habitantes praticamente não se alterou entre os dois censos. Porém, ao 
nível dos concelhos em estudo, a dinâmica populacional foi negativa acentuando-se ainda mais nas 
freguesias em estudo onde as perdas populacionais oscilaram entre os 19,0% em Pessegueiro e os 
22,7% em Cadafaz. 

A estrutura etária da população em 2001, relativamente à sub-região do Pinhal Interior Norte e aos 
concelhos de Góis e de Pampilhosa da Serra, apresentava um elevado grau de envelhecimento das suas 
populações. 

A população ativa no concelho de Góis, em 2001, correspondia a cerca de 39% dos habitantes, nas 
freguesias de Alvares e Cadafaz este valor era significativamente inferior, 28,7% e 31,7%, 
respetivamente. No concelho de Pampilhosa de Serra a taxa de atividade era apenas de 34,6%, e na 
freguesia de Pessegueiro apenas um quinto dos habitantes constituía mão-de-obra disponível. 

A estrutura económica dos concelhos de Góis e de Pampilhosa da Serra encontra-se marcada pela forte 
expressão do setor primário. No concelho de Góis em 2001, o setor terciário abarcava 50,4% da 
população ativa, o setor secundário 34,9% e o setor primário 14,8%. No concelho de Pampilhosa da 
Serra, no mesmo ano de 2001, o setor terciário era responsável por 46,5% da população ativa 
empregada, o setor secundário 29,9% e o setor primário 23,6%. 

A acessibilidade ao local para instalação do Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas será 
efetuada a partir da EN112 até ao lugar de Muro, a partir do qual será feita através do caminho 
existente de acesso ao Parque Eólico de Malhadas. Como este se encontra em bom estado de 
conservação não será necessário proceder a qualquer beneficiação ou alargamento, sendo apenas feita 
uma plataforma. 

Outros Aspetos Relevantes 

Relativamente aos outros fatores ambientais afetados pela implantação do projeto, considera-se 
importante salientar os seguintes aspetos: 

Sistemas Ecológicos 

A área em estudo não coincide com nenhuma área integrada no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas, como definido no n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho; “i) Áreas 
protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas” nem com “ii) Sítios da lista nacional de 
sítios e zonas de proteção especial integradas na Rede Natura 2000”; nem com “iii) As demais áreas 
classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português”. 

No que refere à flora com estatuto de proteção legal (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a nova 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) é mencionada no EIA a ocorrência, com 
diferentes classes de confirmação, de Teucrium salviastrum, Narcissus bulbocodium e Narcissus 
triandrus. Na mesma com diferentes classes de confirmação lista para a área de estudo as espécies 
Cistus psilosepalus, Agrostis stolonifera, Pseudarrhenatherum longifolium e Polygala microphylla, que 
pelo seu estatuto corológico, têm interesse para a conservação da natureza. 

No que refere aos Habitats listados no Plano Sectorial Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho) e com estatuto de proteção legal (Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de Abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) o EIA elenca 
para a área de estudo o Habitat 4030 - Charnecas secas europeias, possivelmente o subtipo Habitat 
4030pt3 – urzais, urzais-tojais e urzais-estevais mediterrânicos não litorais, e o Habitat 8230, ainda que 
não especificado, mas possivelmente o subtipo Habitat 8230pt3 – Comunidades derivadas de Sedum 
sediforme ou Sedum album.  

Para as comunidades faunísticas (anfíbios, repteis, aves e mamíferos), o EIA lista as espécies 
mencionadas na bibliografia, avalia a disponibilidade de habitat e por observação direta apresenta 
informação para um número muito reduzido de espécies. Em concreto para as comunidades de aves e 
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de quirópteros foram consultados os resultados obtidos nos programas de monitorização realizados no 
âmbito do Processo de Pós-Avaliação (fase anterior à construção, fase de execução e dois anos da fase 
de exploração) do Parque Eólico de Malhadas e do Parque Eólico de Cadafaz II. Para cada um daqueles 
grupos são referidos os elementos patrimoniais com estatuto de proteção legal (Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de Abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro). 

Geologia e geomorfologia 

A área em estudo situa-se na unidade morfoestrutural da Zona Centro Ibérica, na faixa setentrional da 
Cordilheira Central, onde se distinguem claramente três grandes compartimentos tectónicos que de NE 
para SW são representados pela serra da Estrela (1 993 m), pela serra do Açor (1 418 m) e pela serra da 
Lousã (1 205 m). A largura da Cordilheira Central portuguesa aumenta de NE para SW, enquanto diminui 
a sua altitude. 

A área de estudo, face às serras existentes, situa-se no espaço relativamente deprimido que separa as 
partes mais elevadas das serras da Lousã e do Açor, sendo que o aerogerador a implantar localiza-se 
numa cumeada de direção geral NE-SW. A área de estudo desenvolve-se a uma altitude de 
aproximadamente 895 m, entre os vértices geodésicos de Entre Capelos (932 m) e Malhadas (1 000 m). 

Em termos geológicos, segundo o EIA, a área de implantação do projeto situa-se sobre rochas 
metassedimentares do Complexo Xisto-grauváquico (Grupo das Beiras) que corresponde a uma espessa 
série de turbiditos (sedimentos marinhos depositados em ambiente de talude continental). 

Relativamente à sismicidade e tectónica, o EIA refere que de acordo com o Regulamento de Segurança e 
Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, a região em análise insere-se na zona sísmica C (segunda 
zona sísmica de menor risco). É feita referência à Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral J. 
& Ribeiro A. 1988), e a Carta Geológica de Portugal, à escala 1/500 000, a área de estudo situa-se a Sul 
da falha Lousã-Seia, com direção ENE-WSW. Na envolvente da área de estudo, o EIA refere ainda a 
existência de uma falha de expressão regional com direção NE-SW, a Sul do aerogerador previsto. 

Solos e Ocupação do Solo 

De acordo com EIA, verifica-se que na área abrangida pelo projeto os solos dominantes correspondem a 
uma associação de Solos Litólicos Húmicos (Qx), em fase pedregosa, e Litossolos dos Climas de Regime 
Xérico (Ex), com afloramentos rochosos de xistos ou grauvaques (Arx). 

Da análise da área de estudo constata-se que predominam os matos, com cerca de 5,97 ha, o que 
corresponde 47,53% da área de estudo. Também se destacam os matos e pinhal, e os matos e prados, 
que ocupam cerca de 2,77 ha e 2,44 ha, respetivamente. Estas três classes representam cerca de 89% da 
área de estudo. 

Relativamente às potencialidades agrícolas e florestais da área em estudo, salienta-se a dominância dos 
solos de classe de capacidade de uso F, não suscetíveis de utilização agrícola apresentando contudo 
aptidão florestal. 

Recursos Hídricos 

Em termos de recursos hídricos superficiais, a área de implantação do Sobreequipamento do Parque 
Eólico de Malhadas localiza-se no topo do interflúvio que separa a bacia hidrográfica do rio Mondego, a 
Norte, e a bacia hidrográfica do rio tejo, a Sul. 

Na área enquadrante do projeto, o EIA, destaca-se o rio Ceira que atravessa o concelho da Góis na 
direção Este-Oeste, que por sua vez é afluente da margem esquerda do rio Mondego. A sul destaca a 
ribeira da Pampilhosa, afluente da margem direita do rio Zêzere, por sua vez afluente da margem direita 
do rio Tejo. 

O EIA refere ainda a existência de cursos de água de menor dimensão, mas por se tratar de uma zona de 
cabeceira, apresentam um caudal muito pouco significativo com escoamento efémero. 

A área prevista para a implantação do aerogerador e as infraestruturas associadas não intercetam com 
nenhum curso de água. 
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De acordo com o EIA, e tendo em consideração a cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal 
Continental, a área de estudo localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo a qual é 
caracterizada pela existência de rochas cristalinas ou duras também conhecidas como rochas fraturadas 
ou fissuradas. 

Estas rochas (granitóides, xistos, grauvaques e quartzitos) consideram-se, em termos gerais, como 
materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos onde a 
ocorrência e a circulação de água aparecem associadas à fracturação.  

O EIA refere que apesar da escassez de recursos hídricos subterrâneos, os mesmos desempenham um 
papel importante, tanto no abastecimento à população, como na agricultura, no entanto, as captações 
de água subterrânea mais próximas da área de estudo encontram-se a cerca de 1 700 m a NW e a 
4 000 m a Sul. 

Ambiente Sonoro 

Como referido, a análise deste fator ambiental tem em consideração o estudo apresentado no 
aditamento ao EIA, uma vez que até à data de fecho do presente parecer não foi recebido qualquer 
contributo da UTAD, entidade nomeada para a análise do ambiente sonoro. 

Na área envolvente ao parque eólico foram identificadas três recetores considerados sensíveis e que 
correspondem a edifícios de habitação de 1 a 2 pisos, a saber: 

 PM1 (povoação de Mestras) – a cerca de 1 150 m a Oeste do parque eólico; 

 PM2 (junto à EN2) – a cerca de 850 a Sudoeste do parque eólico; 

 PM3 (povoação de Malhadas da Serra) – a cerca de 2 150 m a Este do parque eólico. 

O estudo caracteriza os locais como sossegados, sendo que nas povoações de Mestras e de Malhadas da 
Serra, o ambiente sonoro é determinado pelos sons da natureza e junto à EN2 é também pelo tráfego 
rodoviário local.  

Nestes três locais, o funcionamento dos aerogeradores existentes do Parque Eólico de Malhadas é 
identificável, no entanto é considerado que não contribua de forma relevante para aumentar o nível de 
ruido que caracteriza o ambiente sonoro dos locais. Por outro lado, é referido que os aerogeradores do 
Parque Eólico de Cadafaz não são identificáveis em nenhum destes locais. 

Foram efetuadas medições nestes três locais para a caracterização da situação de referência, para os 
três períodos – diurno, entardecer e noturno, tendo-se concluído que o ambiente sonoro nestes locais é 
muito pouco perturbado e determinado sobretudo por fontes naturais. 

Relativamente, à verificação da conformidade legal do Parque Eólico de Malhadas (situação atual), 
foram efetuadas medições com o parque eólico parado e em funcionamento, tendo-se concluído que o 
Parque Eólico de Malhadas cumpre os limites legais definidos no regulamento geral do ruído. 

Património 

No que concerne ao fator ambiental património os trabalhos arqueológicos foram efetuados de acordo 
com o pretendido, tendo-se procedido para além da recolha documental, à prospeção sistemática da 
área do projeto, nomeadamente na área de implantação do aerogerador e ao longo da vala de cabos e 
do acesso viário.  

O EIA definiu como área de estudo a área de incidência do projeto correspondendo a 200 m em redor 
das parcelas onde será instalado o aerogerador, bem como uma envolvente de cerca de 2 km, com o 
objetivo de contextualizar arqueologicamente através de dados bibliográficos, a área de estudo. Foi 
ainda considerada uma área de incidência direta do projeto, considerada a partir do limite externo do 
elemento mais próximo do projeto e uma área de incidência indireta correspondente à zona abrangida 
entre os 25 metros e o limite exterior da área de estudo. 

A pesquisa bibliográfica permitiu identificar sete ocorrências patrimoniais de natureza arqueológica, das 
quais só uma, a Estrada do Peipo, se encontrava na área de incidência do projeto, situando-se as 
restantes na envolvente a mais de 1 000 metros do aerogerador. 
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A ocorrência Estrada do Peipo foi relocalizada no decurso dos trabalhos de campo tendo sido 
delimitados três troços, os quais se encontram a 67, 82 e 99 metros do aerogerador. Estes troços 
caracterizam-se por, nas zonas de afloramento, apresentar profundos sulcos provocados pelos rodados 
dos carros. De acordo com o EIA esta via poderá ser de origem romana tendo-se prolongado a sua 
utilização nos períodos subsequentes, associando o seu uso eventualmente à exploração mineira. 

Refira-se que junto ao primeiro desses troços, o n.º 2a, ficará situado o estaleiro. Note-se ainda que 
parte da via, entre os troços n.º 2a e n.º 2b, terá sido objeto de um aterro, encontrando-se parte deste 
último troço também destruído devido à abertura de um caminho para implantação de um poste 
elétrico. O EIA considerou o valor patrimonial desta ocorrência como reduzido. 

A visibilidade no momento da prospeção foi muito variável, sendo de salientar que na área de 
implantação do aerogerador e da plataforma de montagem se apresentou boa, mas já na área de 
implantação do estaleiro se apresentou nula. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Relativamente aos impactes positivos induzidos pela implantação do projeto destacam-se os 
relacionados com o fator ambiental Socioeconomia. 

Para os restantes fatores ambientais os impactes induzidos pelo projeto são negativos e essencialmente 
durante a fase de construção, o que os torna na sua maioria temporários e pouco significativos. 

Socioeconomia 

A incomodidade para as povoações locais devido à intensificação do tráfego de veículos pesados e 
consequente aumento de ruído, irá gerar um impacte negativo, de magnitude média, temporário e 
reversível, sobre os habitantes das localidades existentes ao longo das vias de circulação. Atendendo à 
dimensão e duração da fase de construção e à baixa densidade de habitações nas proximidades das vias 
de comunicação que servem de acesso ao local de implantação, não se prevê que o aumento de tráfego 
gerado pelos veículos pesados, crie impactes negativos considerados significativos.  

Como impactes positivos do projeto de sobreequipamento é possível identificar: 

A nível global: 

- Contribuição para o desenvolvimento de fontes de energia promotoras de um desenvolvimento 
sustentado; 

- Diminuição da pressão imposta sobre a produção de energia a partir de combustíveis fósseis; 

- Diminuição das emissões de poluentes atmosféricos resultantes da queima de combustíveis 
fósseis, em particular dos gases com efeito de estufa. 

- Impacte de magnitude reduzida, face à dimensão do projeto. 

A nível nacional: 

- Melhoria da gestão da energia no quadro da política energética nacional; 

- Contribuição para o crescimento de forma sustentada das capacidades permanentes de 
produção energética; 

- Diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia elétrica importados; 

- Evita a saída de divisas, já que em termos energéticos, Portugal apresenta uma balança 
comercial largamente deficitária; 

- Fomento da utilização de tecnologias energéticas avançadas e desenvolvimento do 
conhecimento nesta área tecnológica. 

- Impacte de magnitude média. 

A nível regional e local: 

- Valorização e utilização de recursos naturais endógenos e renováveis – Impacte de magnitude 
reduzida; 
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- Dinamização de atividades económicas e criação de emprego a nível local e regional – Impacte 
de magnitude reduzida e temporário; 

- Aumento das fontes municipais de rendimento, já que a exploração do projeto gera um 
rendimento fixo em benefício do município (2,5% da faturação anual de energia elétrica 
resultante da exploração do parque eólico) e dos proprietários dos terrenos envolvidos (rendas) 
– Impacte de magnitude reduzida a média, permanente e reversível. 

Quanto aos investimentos realizados naqueles concelhos e respetivas freguesias pela implantação do 
Parque Eólico, de acordo com o aditamento ao EIA e após contactos realizados juntos dos respetivos 
Municípios e Juntas de Freguesias, estes informaram, que canalizam estas receitas provenientes dos 
parques eólicos para o seu orçamento geral, pelo que as verbas são utilizadas indiferenciadamente no 
suprimento de despesas correntes e de capital, não existindo, portanto, uma correspondência direta 
entre as referidas receitas e eventuais investimentos realizados nas freguesias ou concelhos abrangidos. 

Constatou-se também que estas receitas, de extrema importância para o orçamento geral quer das 
Câmaras Municipais quer das Juntas de Freguesia, permitem não só assegurar a permanência de 
funcionários a tempo inteiro, mantendo assim postos de trabalho, como também apoiar a população e 
manter todo o património municipal. 

Relativamente aos impactes cumulativos, o aumento de potência instalada conduz a impactes sobre a 
socioeconomia regional, constituindo uma mais valia a nível nacional. Assim, é expectável, que este 
projeto, em conjunto com o projeto existente na envolvente, constitua uma mais valia a nível nacional. 

Paisagem 

De uma forma geral, a implantação de um parque eólico induz necessariamente a ocorrência de 
impactes negativos na paisagem, que se devem ao facto dos aerogeradores constituírem estruturas de 
grande desenvolvimento vertical e escala desmesurada, que projetam o impacte visual muito para além 
da área da sua implantação. A alteração direta e definitiva do uso do solo é igualmente geradora de 
impactes visuais. Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e 
indiretas, em termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, 
condicionando assim a leitura da paisagem. 

É durante a fase de construção que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a paisagem 
local, tanto ao nível da alteração na morfologia do relevo como do uso do solo, e ainda associados a 
uma desorganização espacial e funcional do território. Os impactes introduzidos vão afetar não apenas a 
área de implantação do aerogerador e plataforma, mas também as áreas temporariamente afetas à 
obra – estaleiro, depósito de materiais, valas, locais de depósito, zonas de armazenamento -, em 
particular nas zonas onde se realizem movimentos de terra mais significativos. Assim, como principais 
alterações na paisagem identificam-se as seguintes situações: 

- Desordem visual: decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do 
conjunto dos elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da obra: o estaleiro; a 
circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de 
equipamento e materiais quer na execução das escavações e montagem do equipamento e 
emissão de poeiras. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade 
cénica do local. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, 
reduzida magnitude e pouco significativo. 

- Destruição do coberto vegetal: impactes associados a ações de desmatação que ocorrerão na 
área de implantação do aerogerador e das infraestruturas. Impacte negativo, direto, certo, 
imediato, local, permanente, reversível, reduzida magnitude e pouco significativo.  

- Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do 
terreno devido à implantação do estaleiro, abertura do terreno para a fundação, plataforma, 
vala de cabos elétricos. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, reversível 
(vala de cabos) a irreversível (plataforma), reduzida magnitude e pouco significativo.  

- Montagem do aerogerador: Ocorrerá na cumeada da área do parque eólico. Impacte negativo, 
direto, certo, temporário, regional, irreversível, reduzida magnitude e pouco significativo. 
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Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e 
permanente que estas estruturas – aerogeradores – assumem na paisagem. Os impactes serão tanto 
mais significativos quanto mais visível for a área do parque eólico e os elementos que o constituem, 
quer localmente, na área direta da sua implantação, quer à distância, dada a exposição da cumeada. 

Como principais alterações, que contribuem para a perda de valor cénico natural da paisagem, 
identificam-se as seguintes situações:  

- Presença do aerogerador: Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local a 
regional, de reduzida magnitude e significativo. 

Relativamente às povoações, sobre as quais o impacte visual negativo se fará potencialmente sentir, 
decorrente da maior proximidade ao aerogerador, identificaram-se aquelas onde expectavelmente o 
impacte será mais significativo. 

Povoações 
(a menos de 3km) 

Impacte Visual 

Magnitude Significância 

Algares Reduzida Significativo 

Amieiros Reduzida Significativo 

Malhadas da Serra Reduzida Significativo 

Mestras Reduzida Significativo 

Simantorta Reduzida Significativo 

Considerando o conjunto das povoações dentro da área de estudo, o aerogerador é ainda visível na 
povoação de Roda Cimeira, que se localiza na coroa de território compreendida entre os 3 km e os 5 km, 
o que contribui para atenuar o impacte visual. Em relação às vias rodoviárias, será potencialmente 
visível ao longo de grande extensão da E.N. 2 e a E.N. 112. 

Relativamente aos impactes cumulativos, na área de estudo (buffer), existem outros projetos de igual e 
diferente tipologia. O aerogerador do Sobreequipamento insere-se no Parque Eólico de Malhadas (15 
aerogeradores), estando a sua implantação prevista para a extremidade SO deste parque. Dentro do 
buffer, considerando a localização do aerogerador AG16, sensivelmente a NE, localizam-se os Parques 
Eólicos de Cadafaz I e II, existentes, com um total de 25 aerogeradores. Assim, na área de estudo 
verifica-se existirem atualmente 40 aerogeradores. 

O impacte visual negativo far-se-á sentir potencialmente e cumulativamente sobre as povoações de 
Algares, Amieiros, Malhas da Serra, Mestras e Simantorta; correspondendo ao acréscimo de mais 1 
aerogerador, pelo que o impacte se considera de reduzida magnitude e pouco significativo. Destas 
povoações, Malhas da Serra é aquela onde atualmente se faz sentir um maior impacte visual negativo 
dos aerogeradores existentes, com visibilidade sobre 34, a que se juntará o do Sobreequipamento.  

O impacte sobre a paisagem prende-se fundamentalmente com as alterações da qualidade cénica, 
principalmente em zonas visualmente mais expostas. Em particular, e apesar de já existirem 40 
aerogeradores, a implantação de mais 1 aerogerador no Parque de Malhadas contribuirá para reforçar a 
presença física destas estruturas na paisagem. 

No que se refere aos projetos de diferente tipologia, a área de estudo é atravessada por várias linhas 
elétricas, que segmentam fortemente a paisagem, em particular na área compreendida entre NO-O-S-
SE, embora esta se caracterize por apresentar Qualidade Visual Baixa a Média. Os impactes decorrentes 
destas últimas serão contudo mais localizados, dada a natureza das estruturas, embora na sua maioria 
se localizem próximo das povoações. 

No seu conjunto os impactes são desqualificadores da paisagem, tendo também em consideração que 
os parques eólicos se localizam em áreas de Elevada Qualidade Visual. 

Outros Aspetos Relevantes 

Relativamente aos impactes induzidos pela implantação do projeto nos outros fatores ambientais, 
considera-se importante salientar os seguintes aspetos: 

Sistemas Ecológicos 

O EIA avalia os impactes do projeto para a fase de construção e de exploração sobre a flora, vegetação, 
habitats, avifauna e quirópteros referenciadas para o local. 
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Na fase de construção os “impactes ao nível da flora e vegetação são derivados das ações de 
desmatação, terraplanagem para a instalação do aerogerador e respetiva plataforma de montagem” e 
“abertura da vala, para a instalação dos cabos elétricos de ligação entre o aerogerador a construir 
(AG16) e o edifício de comando/subestação”, o que provoca a “destruição localizada da flora e da 
vegetação”, que se traduz “em impactes negativos, de muito reduzida magnitude”. Refere ainda a 
afetação de modo irreversível de 217,0 m

2
 do Habitat 8230pt3 – Comunidades derivadas de Sedum 

sediforme ou Sedum album.  

Nas comunidades de aves e de quirópteros o EIA recenseia a ocorrência de espécies com estatuto de 
proteção legal, com interesse conservacionista, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 
(Cabral et al. 2005) e com potencial de colisão com o aerogerador, nomeadamente o Circus pygargus, 
Circus cyaneus, Rhinolophus hiposideros e Miniopterus schreibersii. 

Para a fase de exploração não estão previstas ações diretas que provoquem impactes sobre a flora e 
vegetação da área de estudo do EIA.  

Para a avaliação de impactes são utilizados os resultados obtidos nos programas de monitorização da 
mortalidade causada pelos aerogeradores nas comunidades de vertebrados voadores (aves e 
quirópteros) realizados no âmbito do Processo de Pós-Avaliação (fase anterior à construção, fase de 
construção e dois anos da fase de exploração) do Parque Eólico de Malhadas e do Parque Eólico de 
Cadafaz II. A este propósito, o EIA refere que os dados recolhidos naqueles programas de monitorização 
“mostram que entre 2001 e 2003 apenas foi associada à exploração do Parque Eólico de Malhadas, com 
15 aerogeradores, a morte de 1 ave (pombo-doméstico - Columbia livia)” e “a presença de um cadáver 
de morcego-anão (Pipistrellus pipistrellus), embora não se tenha conseguido associar a morte do 
indivíduo à exploração do Parque Eólico”, pelo que “tal representa uma taxa de mortalidade 
considerada como baixa. Com estes resultados, prevê-se que o acréscimo de mais um aerogerador ao 
conjunto de máquinas existentes não aumentará o risco de colisão”.  

Relativamente aos impactes cumulativos, prevê-se que o aerogerador do sobreequipamento de Parque 
Eólico de Malhadas associado aos outros quinze aerogeradores do mesmo empreendimento em 
conjunto com os dezoito do Parque Eólico de Cadafaz “irá produzir sobre a componente florística um 
impacte cumulativo muito reduzido uma vez que a envolvente próxima tem capacidade de garantir 
habitats de substituição para os afetados pelo presente projeto”. No que à fauna diz respeito, o EIA 
refere que “não deverá representar acréscimo sensível ao nível de impactes cumulativos, 
nomeadamente no que se refere a efeito de exclusão e aumento de mortalidade das populações que 
utilizam a área de estudo e região envolvente”. 

Sobre os planos de monitorização dos vertebrados voadores (aves e morcegos) o EIA refere que os 
programas de monitorização desenvolvidos “no Parque Eólico de Malhadas, que decorreram entre 1999 
e 2003 (Neves et al., 2004) mostram que entre 2001 e 2003 apenas foi associada à exploração do 
referido parque, com 15 aerogeradores, a morte de 1 ave (pombo-doméstico) e de um cadáver de 
morcego-anão”, pelo que considera que não será necessário um novo plano de monitorização para a 
componente ecologia, nomeadamente para as aves e morcegos. 

O parecer do ICNB conclui que a informação apresentada no EIA do Parque Eólico de Malhadas 
(Sobreequipamento) e Aditamento ao EIA, apresenta algumas lacunas, nomeadamente a época 
desadequada para o necessário recenseamento qualitativo e quantitativo da flora presente na área de 
estudo e em concreto na área de intervenção. É referido no EIA, como possível a ocorrência de Gentiana 
lutea. A ocorrência desta espécie é muito pouco provável se considerados os requisitos ecológicos da 
espécie no Sistema Central e o histórico da espécie no território nacional. Relativamente à 
monitorização o EIA considera, de forma não suficientemente explanada que não considera necessário a 
execução de um novo plano de monitorização, nomeadamente para as aves e morcegos, apesar destes 
dois grupos serem os mais afetados, não sendo claro se se refere à metodologia em si se à necessidade 
de implementar a metodologia aprovada para o Parque Eólico de Malhadas. Assim, o ICNB considera 
que o projeto pode ser implantado, no entanto deve ficar condicionado ao seguinte: 

 Realização de recenseamentos da flora, em época adequada, que permitam diagnosticar a 
presença/ausência das espécies listadas e cuja ocorrência é tida como potencial na área em 
estudo e que têm estatuto de proteção legal (anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 
com a nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro), cujos resultados 
devem ser entregues à autoridade de AIA em fase de pré-construção. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2499                                                                                                                                                                             Pág. 13 
Parque Eólico de Malhadas (Sobreequipamento) 

 Dado o desfasamento temporal e circunstancial dos dados dos programas de monitorização 
desenvolvidos no Parque Eólico de Malhadas, que decorreram entre 1999 e 2003, 
comparativamente aos obtidos nos programas de monitorização da mortalidade associada aos 
aerogeradores no Parque Eólico de Cadafaz, que é contíguo ao Parque Eólico de Malhadas, nos 
estimaram valores para a taxa de mortalidade máxima de 25 quirópteros por aerogerador por 
ano (25,08 quirópteros/aerogerador/ano) e 19 aves por aerogerador por ano (18,86 
aves/aerogerador/ano), justifica-se a implementação de um plano de monitorização da 
mortalidade de aves e quirópteros causada pelo conjunto dos aerogeradores, após conclusão do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas. 

Geologia e geomorfologia 

Os impactes negativos deste tipo de projetos relativamente à geologia e geomorfologia ocorrerão 
durante a fase de construção e estão essencialmente relacionados com as movimentações de terras 
necessárias na construção das plataformas de montagem dos aerogeradores, da abertura das valas para 
colocação dos cabos elétricos, e da construção e beneficiação dos acessos, que irão alterar a morfologia 
do terreno e poderão afetar formações geológicas existentes. 

Atendendo a que apenas será implantado um aerogerador ao parque eólico existente, não se preveem 
movimentações de terras significativas, sendo que cerca de 1 075 m

3
 corresponde a volume de 

escavação e cerca de 1 612 m
3
 a volume de aterro. Desta forma, existe um défice de terras da ordem 

dos 537 m
3
. 

Atendendo a que não se prevê movimentações de terras significativas, e que após a conclusão das obras 
se irá realizar a recuperação paisagística, repondo, dentro do possível, a morfologia do terreno, 
considera-se, de uma maneira geral, que os impactes sobre a geomorfologia são negativos, pouco 
significativos, permanentes e de âmbito local. 

Relativamente ao Património Geológico, o parecer do LNEG considera este aspeto foi devidamente 
analisado no EIA e que não foram identificados locais de interesse geológico na região. No entanto, 
considera que nos locais de implantação de parques eólicos é muito frequente a ocorrência de locais de 
interesse patrimonial de carácter geomorfológico, paleontológico, estratigráfico, tectónico, entre 
outros, pelo que recomenda que “apesar da ausência de Locais de Interesse geológico na área de 
intervenção deste projeto, seja sempre que possível evitada a destruição dos afloramentos rochosos, 
por potenciarem a existência deste tipo de património.”. 

O parecer do LNEG considera que, tendo em conta a proximidade do local de implantação do 
aerogerador de uma antiga exploração mineira subterrânea, deverá ser realizado o levantamento 
geofísico nesta área, de forma a prevenir a ocorrência de riscos durante a fase de construção e 
exploração do equipamento. 

Solos e Ocupação do Solo 

Na fase de construção, os impactes sobre o solo decorrem fundamentalmente da implantação das 
infraestruturas do projeto. No presente caso, estas infraestruturas são 1 aerogerador (com a respetiva 
fundação e plataforma de montagem), o estaleiro e vala de cabos. Salienta-se que a área efetivamente 
ocupada por estas estruturas corresponde a uma percentagem muito reduzida da área total do parque 
eólico existente. 

A implantação destas estruturas implicará alguma movimentação de terras, compactação do solo e 
destruição de algum coberto vegetal. No entanto, algumas áreas, tais como a do estaleiro, plataforma 
de montagem e vala de cabos, correspondem a áreas a afetar temporariamente que serão, uma vez 
concluída a obra, sujeitas a recuperação paisagística, de modo a readquirirem, o mais possível, as suas 
características iniciais. Considera-se assim que os impactes negativos gerados, face à dimensão da obra, 
são muito pouco significativos. 

Outros impactes de ocorrência provável nesta fase, tais como derrames de óleos, combustíveis e 
produtos afins e a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais 
e vidros), são impactes de fácil controlo podendo ser minimizados, ou mesmo anulados, com a correta 
aplicação das medidas de minimização propostas. 
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Também com a correta aplicação e execução de todas as medidas de minimização propostas para a fase 
de exploração, não será expectável que ocorram impactes negativos significativos durante a exploração 
do Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas, uma vez que as operações de exploração e 
manutenção se restringem às áreas ocupadas pelos acessos e áreas restritas de localização dos 
aerogeradores, não sendo necessária a afetação de mais nenhum local dentro da área do projeto. 

Recursos Hídricos 

Para os recursos hídricos superficiais prevêem-se impactes relacionados com a fase de construção, 
nomeadamente com a desmatação e decapagem, necessárias à limpeza do terreno na área do cabouco 
do aerogerador e da abertura das valas, movimentação de terras, implantação e funcionamento do 
estaleiro, e implantação dos elementos definitivos.  

Uma vez que as escavações necessárias à instalação das diferentes estruturas (fundação, plataforma e 
vala) atingirão uma pequena profundidade e que a área de estudo se situa sobre formações pelíticas e 
grauvacóides, pouco produtivas, não se prevê que ocorra a intersecção de níveis freáticos importantes. 

Assim, os principais impactes que poderão ocorrer devem-se às alterações das condições naturais de 
infiltração das águas de precipitação que essas ações implicam, aos eventuais derrames de óleos e de 
combustíveis e à produção de efluentes resultantes das atividades dos estaleiros. 

Apesar das linhas de água existentes na área de implantação do projeto apresentarem um caudal muito 
pouco significativo e um escoamento efémero, poderão existir eventuais escorrências, resultantes 
dessas atividades, que atinjam o meio hídrico. Prevê-se que os impactes negativos sejam temporários e 
pouco significativos com a implantação de medidas de minimização adequadas. 

Ambiente Sonoro 

Para esta tipologia de projeto, na fase de construção verificam-se impactes relacionados com o 
ambiente sonoro decorrentes da instalação e funcionamento do estaleiro, abertura/fecho de valas, 
execução da fundação do aerogerador, utilização de maquinaria pesada em operações de escavações e 
movimentação de terras e circulação de veículos pesados para transporte de materiais. 

Considerando que as obras deverão decorrer apenas durante o período diurno, o estudo conclui que até 
uma distância de cerca de 30 m da obra, os níveis sonoros decorrentes da fase de construção, poderão 
causar situações de incómodo. No entanto, o recetor sensível mais próximo encontra-se a cerca de 850 
m da área de implantação do aerogerador, pelo que não se preveem impactes negativos decorrentes da 
implantação do aerogerador. 

Relativamente à circulação de veículos pesados os impactes negativos que poderão ocorrer serão nos 
recetores sensíveis situados perto dos caminhos utilizados para acesso à obra, no entanto estes 
impactes serão temporários, pouco significativos e reversíveis. 

Relativamente à fase de exploração, foi efetuada uma previsão do ruído estimado resultante do 
funcionamento do aerogerador, tendo-se verificado que o funcionamento do novo aerogerador irá 
traduzir acréscimos no ambiente sonoro apenas durante o período noturno e para o recetor sensível 
PM2, de 1 dB(A), pelo que se conclui que sendo este valor muito reduzido, o funcionamento do novo 
aerogerador não será percecionado pelos recetores sensíveis, não se prevendo assim impactes 
negativos relevantes. Da mesma forma conclui-se que não se preveem impactes cumulativos. 

Património 

De acordo com a análise de impactes efetuada pelo EIA para a fase de construção, não são identificados 
impactes diretos, mas apenas indiretos, reduzidos, improváveis e insignificantes na ocorrência 
patrimonial n.º 2. No entanto dado o posicionamento do estaleiro, considera-se que a mesma poderá 
sofrer um impacte direto significativo. 

O EIA considera que relativamente a esta ocorrência as medidas de minimização deverão incidir na 
“delimitação e proteção de cada um dos troços identificados”, nomeadamente através de sinalização, 
através de placas e da sua inclusão na carta de condicionantes ambientais. 

No entanto não se consideram estas medidas suficientes, preconizando-se igualmente a sua vedação 
dos troços com fita ou rede, bem como o afastamento dos limites do estaleiro do troço n.º 2a. 
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Como medida de minimização geral, o EIA propõe o acompanhamento arqueológico de todas as ações 
intrusivas no solo, como a desmatação, decapagem e remoção de solo ou escavação no subsolo, 
nomeadamente na área de implantação do aerogerador, da plataforma de construção, da vala de cabos 
de ligação, do estaleiro e das áreas de empréstimo e depósito de materiais. 

O EIA não considera medidas para a fase de exploração, fase em que poderão ocorrer impactes 
decorrentes das ações de manutenção e de reparação. Para a fase de exploração (manutenção, 
reparação e alterações) deverá ser fornecida aos empreiteiros/trabalhadores a planta de 
condicionamentos atualizada com a inclusão das ocorrências patrimoniais. 

Quanto a medidas gerais, o EIA preconiza que “a implantação do projeto de execução deverá respeitar 
os condicionamentos culturais indicados na planta de condicionamentos que contêm as ocorrências 
identificadas fase de construção”, bem como a mesma ser atualizada em função das ocorrências 
patrimoniais que venham a ser identificadas, propondo ainda a “interdição de passagem de maquinaria 
e agentes de obra numa área de cerca de 25 m de raio (valor mínimo) em torno de todas as 
ocorrências”. Propõe ainda o acompanhamento arqueológico das várias fases de construção do projeto, 
nomeadamente “(…) incluindo a sinalização/delimitação de todas as ocorrências incluídas na planta de 
condicionamentos e o seu registo documental”, bem como efetuar a prospeção das áreas que se situem 
fora da “área de incidência prospetada”, como áreas funcionais da obra, estaleiros, áreas de depósito e 
de empréstimo de terras. 

Considera-se que os impactes gerados pelo projeto são genericamente minimizáveis uma vez cumpridas 
as medidas de minimização ajustadas e reformuladas como constam no presente parecer. 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO (ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES, SERVIDÕES E 

RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA) 

A área de estudo encontra-se inserida na freguesia de Cadafaz, no concelho de Góis, estando abrangida, 
em termos de Ordenamento do Território, pelo respetivo Plano Diretor Municipal (PDM). O PDM de 
Góis foi aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 41/2003, de 26 de Março, tendo sido 
alterado (1ª alteração sujeita a regime simplificado) pelo aviso 1093/2008, de 11 de Janeiro. 

De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Góis, a pretensão insere-se em “Espaços florestais 
de uso múltiplo”, aplicando-se-lhe o estabelecido no n.º 5 do artigo 4.º e os artigos 33.º a 38.º do 
Regulamento do mencionado PDM. 

Atendendo às características das intervenções, considera-se que as mesmas são compatíveis com o 
estabelecido no PDM de Góis, nomeadamente face ao disposto na alínea e) do artigo 36.º do 
Regulamento do mencionado Plano: “Equipamentos de interesse municipal tais como cemitérios, 
capelas, campo de jogos, estações de tratamento de águas e esgotos, estações de tratamento de 
resíduos sólidos urbanos, instalações de vigilância e combate a incêndios florestais, subestações 
elétricas, postos de transformação, instalações de telecomunicações e antenas e instalações de 
segurança e de proteção civil;”. 

Relativamente a condicionantes que poderão existir, refere-se o seguinte: 

- REN: Os trabalhos relacionados com a instalação do novo aerogerador e as intervenções 
relativas à passagem de cabos em valas não abrangem áreas de Reserva Ecológica Nacional. 

- RAN: A pretensão não se encontra abrangida por Reserva Agrícola Nacional. 

- Rede Natura: A pretensão não se encontra abrangida por Rede Natura. 

- Domínio Hídrico: A pretensão não interfere com domínio hídrico. 

Não se detetaram impedimentos em relação às restantes condicionantes previstas no PDM de Góis que 
possam colidir ou inviabilizar a pretensão. 

De acordo com a AFN o Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas incidirá em área submetida a 
regime florestal parcial do Perímetro Florestal de Góis, tal como 13 dos 15 aerogeradores existentes, 
sendo que a área a de implantação do aerogerador AG16 está desprovida de arvoredo. 
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Assim, refere que o planeamento e a execução das obras que insiram ou que colidam no referido 
Perímetro Florestal devem ter a participação da AFN e acompanhamento através do serviço regional 
respetivo – Direção Regional das Florestas do Centro. 

Acrescenta que, no que respeita à prevenção e proteção contra incêndios florestais, deverão ser 
cumpridas as disposições do Sistema de Defesa da Floresta contra incêndios. 

Esta entidade chama ainda a atenção para a implantação de medidas de prevenção e minimização de 
impactes negativos, salientando: 

- A necessidade das movimentações das máquinas serem limitadas ao estritamente necessário 
de modo a limitar a destruição da cobertura vegetal em áreas que não sejam necessárias à 
concretização da obra. 

- A recuperação de todas as áreas intervencionadas privilegiando a utilização de espécies 
ecologicamente adaptadas e indicadas para a sub-região homogénea de Lousã e Açor do Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega. 

- Uma vez que o projeto interfere o Perímetro Florestal de Góis, deverá ser assegurada a 
comparticipação na gestão do Perímetro Florestal, nos termos a protocolar posteriormente 
com o proponente. 

Por fim, a AFN refere que o seu parecer é favorável ao projeto condicionado ao acima referido. 

 

6. CONSULTA PÚBLICA 

Dado que o projeto se integra no anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a consulta pública, nos termos do seu 
artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 25 dias úteis, de 2 de Março a 5 de Abril de 2012. 

Durante este período não foram recebidos quaisquer comentários relativos ao projeto e/ou ao estudo 
de impacte ambiental. 

 

7. CONCLUSÕES 

O Parque Eólico de Malhadas localiza-se na serra da Lousã, nos concelhos de Góis e Pampilhosa da 
Serra, nas freguesias de Alvares e Pessegueiro, respetivamente. É constituído atualmente por 15 
aerogeradores, um edifício de comando/subestação e uma linha elétrica aérea de 60 kV de ligação do 
parque eólico à subestação da Lousã. Os aerogeradores têm uma potência unitária de 0,66 MW, 
totalizando uma potência instalada de 9,9 MW e produzindo anualmente em média 26 GWh/ano. 

O projeto “Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas” situa-se no concelho de Góis, na 
freguesia de Cadafaz. Consiste na instalação de um aerogerador no parque eólico existente que passará 
a ter 16 aerogeradores, com uma potência total instalada de 11,9 MW, prevendo-se um aumento de 
produção de energia elétrica de 5,28 GWh, passando a ter uma produção energética anual média de 
32,62 GWh. 

A área em estudo não coincide com zonas protegidas ou classificadas no âmbito da Conservação da 
Natureza. 

O novo aerogerador a instalar irá utilizar toda a infraestrutura elétrica do parque eólico existente, 
nomeadamente, a rede de cabos, o edifício de comando e a linha elétrica aérea, não sendo necessária 
qualquer intervenção a este nível, com exceção da ligação entre o novo aerogerador (AG16) e a rede de 
cabos existente. 

O Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas é compatível com o estabelecido no PDM de Góis, 
não tendo sido detetados impedimentos em relação às condicionantes que possam colidir ou inviabilizar 
o projeto. 
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Relativamente aos impactes ambientais previstos com a implantação do projeto foram identificados 
impactes positivos significativos de âmbito nacional e local: 

- O enquadramento nos objetivos da Política Energética Nacional, designadamente o contributo 
do projeto para o cumprimento das metas estabelecidas por Portugal em termos energéticos, 
com a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia elétrica 
importados. 

- A nível local destaca-se as contrapartidas diretas a atribuir ao município, de uma renda fixa de 
2,5% da faturação anual de energia elétrica resultante da exploração do parque eólico; e do 
arrendamento dos terrenos tratando-se de uma fonte de rendimento para os proprietários ou 
entidades gestoras. 

Como impactes negativos salientam-se os relacionados a paisagem. A implementação do 
Sobreequipamento do Parque Eólico de Malhadas implicará impactes negativos na paisagem. Os 
impactes com maior significância são decorrentes da presença física e permanente dos aerogeradores, 
impactes esses que se sentirão não só na área de implantação do parque eólico, mas em toda a sua 
envolvente, num raio que se considera teoricamente como de 5 km. 

Por questões técnicas de balizamento da área a estudar, mas que podem ultrapassar este valor, 
sobretudo em dias de céu limpo e boas condições de visibilidade. A área de implantação do projeto 
revela Elevada Sensibilidade. O impacte visual será mais intenso nas povoações mais próximas como: 
Algares, Amieiros, Malhas da Serra, Mestras e Simantorta. Apesar de serem povoações com um 
reduzido número de habitantes é expectável que o impacte seja significativo. No que se refere aos 
impactes cumulativos, com outros projetos de igual tipologia, a implantação de um aerogerador, irá 
reforçar o efeito intrusivo sobre a área de estudo, considerando-se, no entanto, que o maior impacte 
advém da presença dos aerogeradores atualmente em funcionamento. 

Face ao exposto, ponderando os impactes positivos e os impactes negativos do projeto, considera-se 
possível propor a emissão de parecer favorável ao projeto “Parque Eólico de Malhadas 
(Sobreequipamento)” condicionado ao cumprimento das medidas de minimização, dos planos de 
acompanhamento ambiental da obra, das áreas intervencionadas e de monitorização, a seguir 
apresentados. 

Acrescenta-se, desde já, que a Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, 
com 15 dias de antecedência em relação à data prevista, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências na Pós-Avaliação do Projeto. 

Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e da recuperação das áreas intervencionadas, e de 
monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta nos respetivos 
planos. 

Após a conclusão da fase de construção do projeto e antes da entrada em funcionamento do mesmo, o 
proponente deverá solicitar à Autoridade de AIA uma reunião de obra com a CA, a fim de verificar a 
execução de todas as medidas contempladas na Declaração de Impacte Ambiental relativas à fase de 
construção. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas previstas para a fase de projeto deverão ser integradas no projeto de execução. Todas as 
medidas de minimização, relativas à fase de construção, deverão ser transpostas para o caderno de 
encargos do projeto. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

2. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 
condicionamentos deverá ser atualizada. 
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3. Apesar da ausência de Locais de Interesse geológico na área de intervenção deste projeto, seja 
sempre que possível evitada a destruição dos afloramentos rochosos, por potenciarem a existência 
deste tipo de património. 

4. Deverá ser realizado o levantamento geofísico da área de estudo, de forma a prevenir a ocorrência 
de riscos durante a fase de construção e exploração do equipamento, tendo em conta a 
proximidade do local de implantação do aerogerador de uma antiga exploração mineira 
subterrânea. 

5. Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens 
hidráulicas e valetas). 

6. As valetas de drenagem não deverão ser impermeabilizadas, exceto nas zonas de maior declive, ou 
em outras desde que devidamente justificado. 

7. A rede de cabos subterrânea deverá ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de 
acesso, devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

8. Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular 
Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

9. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.  

10. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 
período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias providências para o controle dos 
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

11. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

12. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente 
em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos 
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental). 

13. Nas áreas pertencentes ao Perímetro Florestal de Góis sob gestão da Autoridade Florestal Nacional, 
o planeamento e a execução das obras deverão ter a participação da Direção Regional das Florestas 
do Centro e ser previstas medidas compensatórias para essas áreas. 

14. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na 
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção 
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem 
como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 

15. Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deverá ser comunicado à Força 
Aérea e à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo 
incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos pareceres emitidos por estas 
entidades. 

16. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e respetiva 
calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de 
freguesia e câmara municipal. 

17. O estaleiro e as áreas de apoio à obra deverão localizar-se fora das manchas de habitats prioritários 
e deverão ser organizados nas seguintes áreas: 

- Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

- Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de 
obra; 

- Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá 
ser impermeabilizada e coberta e dimensionada, de forma a que, em caso de derrame 
acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

- Parqueamento de viaturas e equipamentos; 
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- Deposição de materiais de construção. 

18. A área dos estaleiros não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

19. Os estaleiros deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores 
que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar 
para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. 

20. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do 
projeto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 
contaminação dos solos. 

21. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica 
do estaleiro, nas ações de testes dos aerogeradores ou para outros fins, estes deverão estar 
devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.  

22. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

23. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à 
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, deverão ser delimitadas as seguintes 
áreas: 

- Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão. 

- Aerogerador e plataforma: deverá ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área 
a ocupar pela fundação e plataforma. As ações construtivas, a deposição de materiais e a 
circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às áreas balizadas para o efeito. 

- Locais de depósitos de terras. 

- Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos. 

24. Sinalizar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras 
que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou Arqueológico, caso 
se localizem a menos de 50 m das áreas a intervencionar/utilizar.  

25. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, deverão ser 
restabelecidos o mais brevemente possível. 

26. Na fase de obra deverá ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as 
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos, de valas de cabos e desmatação; o acompanhamento deverá ser 
continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 
terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

27. Na fase de obra dever-se-á efetuar o acompanhamento arqueológico permanente da ocorrência n.º 
2, (troços 2a, 2b e 2c) bem como a monitorização, documentada fotograficamente, do estado de 
conservação desta ocorrência. 

28. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso do acompanhamento 
arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial 
ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou 
serem salvaguardadas pelo registo. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico e de elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, 
através da sua escavação integral. 

29. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

30. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Em caso de não ser possível determinar a importância científica e patrimonial das 
ocorrências então identificadas deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico.  
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31. Antes do início da obra deverá efetuar-se o registo fotográfico da ocorrência patrimonial n.º 2 
(troços 2a, 2b e 2c) e proceder-se à respetiva sinalização e vedação, de forma a evitar quaisquer 
afetações durante a fase de obra. 

32. Antes do início da obra deverá ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das novas 
acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras ou outras 
componentes de projeto, caso anteriormente não tenham sido prospetadas, e de acordo com os 
resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas. 

33. Na fase preparatória ou de construção se forem detetados vestígios arqueológicos, a obra será 
suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa 
ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

34. Deverão ser sinalizadas e vedadas todas as ocorrências patrimoniais situadas a menos de 50 m da 
frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra; caso se verifique 
a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a 
painéis. 

35. A área de implantação do estaleiro deverá ser ajustada de forma a evitar a qualquer afetação da 
ocorrência patrimonial n.º 2 (troço 2ª) durante a fase de obra. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

36. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 
necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

37. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas, procedendo-se à sua 
sinalização.  

38. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 
cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

39. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 
2 m de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, 
em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

40. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de incidência do projeto 
(aerogeradores e acessos) de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo ainda áreas 
de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos de inertes. 

41. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deverá recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao 
uso de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

42. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do projeto.  

43. No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção especial à sua 
origem, por forma a que as mesmas não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

44. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra. 

45. Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

46. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela 
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário 
no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores 
licenciados. 

47. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às 
operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação 
à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada. 
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48. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância 
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não 
tenha sido previamente autorizado. 

49. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu 
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente 
preparados para o efeito. 

50. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 
metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num 
contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

51. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma 
empresa designada para o efeito. 

52. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente dos 
locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das 
fundações ou execução das plataformas de montagem). 

53. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, utilizado 
na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

54. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

55. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 
desmatação e desflorestação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na 
fertilização dos solos. 

56. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o 
seu conteúdo.  

57. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o 
empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais adequados a indicar pela 
entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

58. Durante as betonagens, deverá proceder-se à lavagem das caleiras das betoneiras para bacias de 
retenção estanques colocadas nas zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a 
betonar, respeitando os condicionamentos identificados. A capacidade das bacias de lavagem de 
betoneiras deverá ser a mínima indispensável à execução da operação. Finalizadas as betonagens, 
as bacias de retenção deverão ser removidas. Não deverá ser autorizada a descarga dessas águas 
sobre brita a utilizar noutros trabalhos da obra, nem a abertura de bacias de retenção no solo. 

59. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em 
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.  

Acessos, plataformas e fundações 

60. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra. 

61. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo 
para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deverá ser o 
mais curto possível, ser efetuado a velocidade reduzida e com os faróis médios ligados. Para o efeito 
deverá ser previsto um plano de sinalética, que inclua os aspetos mencionados. 

Fase de Exploração 

62. Das visitas a alguns parques eólicos que se encontravam em manutenção, mais concretamente em 
mudança das pás dos aerogeradores, verificou-se uma movimentação significativa de máquinas e 
veículos afetos à mesma e a destruição do coberto vegetal e das plataformas de montagem em 
recuperação. Assim, antes de qualquer atividade de substituição das infraestruturas do projeto, 
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deverá ser apresentada à Autoridade de AIA, para análise e emissão de parecer, todas as ações de 
manutenção necessárias, uma avaliação dos impactes previstos, bem como propostas medidas de 
minimização. 

63. Incluir na planta de condicionantes as ocorrências patrimoniais existentes na área do projeto. 

64. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deverá efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos. 

65. Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, 
deverá ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionantes atualizada. 

66. As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas, devendo 
ser compatibilizada a presença do projeto com as outras atividades presentes. 

67. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deverá ser fornecida 
para consulta a planta de condicionamentos atualizada aos responsáveis. 

68. Garantir o adequado funcionamento dos dispositivos de limitação da acessibilidade ao parque 
eólico. 

69. A iluminação do Sobreequipamento e das suas estruturas de apoio deverá ser reduzida ao mínimo 
recomendado para segurança aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves 
ou morcegos. 

70. Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 
verificada e assegurar uma manutenção adequada na fase de exploração do Sobreequipamento 
para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

71. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de 
equipamentos para os operadores de gestão de resíduos. 

72. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser recolhidos 
e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados a destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 

73. Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos 
aerogeradores. 

74. Caso o funcionamento do Sobreequipamento venha a provocará interferência/perturbações na 
receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão 
televisiva, deverão ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

75. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da 
força aérea, deverão ser efetuadas as correções necessárias. 

Fase de Desativação 

76. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto, de 20 anos, e a dificuldade de prever 
as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deverá o 
promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução futura de ocupação da 
área de implantação do projeto. Assim, deverá ser apresentado um plano de desativação 
pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deverá ser compatível 
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 
em vigor; 

- ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 
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De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do projeto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem 
aplicáveis no momento da sua elaboração. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS 

Deverá ser implementado o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), tendo em 
consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O Plano deverá identificar os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação. Estas ações 
deverão incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra, tais como: 
local de estaleiro e apoio à obra, acessos, envolvente do aerogerador (base da fundação e 
plataforma de montagem), vala da rede de cabos e taludes de escavação e aterro. 

2. Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos de 
construção: 

- Limpeza das Frentes de Obra: Após concluídos os trabalhos de construção civil e de montagem 
de equipamento, deverá o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta 
compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento dos estaleiros, remoção de 
eventuais resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não 
necessários às ações de recuperação.  

- Estaleiro e outras áreas de apoio à obra: Todas as áreas de apoio à obra em que o terreno se 
encontre compactado deverão ser mobilizadas até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade. 
Deverão ser, previamente, removidos os materiais externos que tenham sido utilizados para 
cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita. 

- Plataforma de montagem do aerogerador: Finalizados os trabalhos de montagem de 
equipamento, as plataformas deverão ser parcialmente destruídas, ficando apenas a área 
indispensável às ações de manutenção e substituição de equipamento em caso de avaria. 
Deverá ser mantida em tout-venant uma área de cerca de 6 m de largura em redor do 
aerogerador, de forma a assegurar a circulação de veículos das equipas de manutenção. Na 
restante área da plataforma deverá ser aplicada uma camada de terra vegetal, de forma a 
assegurar a recolonização natural destas áreas pela vegetação autóctone. 

- Valas abertas para a instalação da rede de cabos: Após o aterro da vala aberta, com a terra 
proveniente da sua escavação, deverá ser colocada terra vegetal para potenciar a recuperação 
do coberto vegetal. 

- Modelação do Terreno: Todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de 
construção deverão ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno 
propriamente ditos. O terreno deverá ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo 
toda a terra sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as 
cotas e a modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido 
de estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies 
regradas e harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural. 

- Espalhamento de Terra Vegetal: A modelação deverá ter em conta o sistema de drenagem 
superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deverá 
apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade 
indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não 
apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deverá 
proceder-se a uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas 
em pontos já erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria 
obra. Não deverá ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa autorização 
prévia da Autoridade de AIA. O revestimento deverá ter uma espessura aproximada 0,20 m. O 
espalhamento deverá ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada 
de pá frontal. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2499                                                                                                                                                                             Pág. 24 
Parque Eólico de Malhadas (Sobreequipamento) 

- Coberto vegetal: Deverá ser dada prioridade à recolonização natural, sem recorrer à realização 
de sementeiras. Todavia, caso se venha a verificar a não recuperação de determinada área, 
pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o restabelecimento do 
coberto vegetal. 

- Medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas): Aplicar nos locais a 
recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 
natural. 

3. De forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, deverá ser 
efetuado o acompanhamento da recuperação. 

- Para o efeito deverão ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção 
durante um período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas visitas 
visam verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como 
identificar não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deverá ser compreendida. 

- Estas campanhas de verificação deverão ser realizadas em época adequada à comunidade 
florística existente. 

- Se ao fim do período de monitorização se observar a não recuperação de alguma área e, caso 
se venha a justificar, deverá proceder-se à implementação de medidas adicionais. Estas ações 
deverão ser, igualmente, alvo de uma campanha de verificação da recuperação durante um 
ano, após a sua concretização. 

- Na sequência de cada visita deverá ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de AIA, 
onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente, identificadas as 
áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas 
campanhas de verificação, caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da 
vegetação, os relatórios deverão apresentar um bom registo fotográfico, comparando os 
cenários existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE AMBIENTAL DA OBRA 

Deverá ser implementado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) proposto, tendo em 
consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O acompanhamento ambiental da obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do 
planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção. 

2. Todas as medidas aplicadas à fase de construção deverão ser incluídas no PAAO, e este deverá ser 
obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação da obra, para 
efeitos da sua aplicação na fase de construção. 

3. Antes da construção deverão ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos 
requisitos ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de 
fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este 
ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas 
e/ou balizagens). 

4. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou às 
atividades de construção previstas, deverá o promotor submeter essas alterações à prévia 
apreciação da Autoridade de AIA. 

5. Os objetivos deste plano, na fase de construção, deverão basear-se nos seguintes aspetos: 

- Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem 
como da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

- Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais 
negativos; 

- Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a 
situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações. 
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Figura 1 - Enquadramento Geral da Área de Estudo e Áreas Classificadas
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Figura 2 - Apresentação da Área de Estudo
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Figura 3 - Apresentação do Projecto
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Figura 16
Enquadramento do Sobreequipamento com outros Projectos
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Figura 17
Condicionamentos

42
00

31
03

/35
51

1/3
55

11
_F

IG
17

Limite da área de estudo

Aerogerador previsto
Aerogerador existente

Reserva Ecológica Nacional - REN

Declive superior a 30%

0 100 m

Plataforma
Acesso existente
Vala de cabos
Edifício de comando/ subestação existente
Estaleiro

Cabeçeiras das linhas de água
Área com risco de erosão

Linha de Alta Tensão - 60kV

Feixes hertzianos e protecção radioeléctrica
Fonte: Planta actualizada de Condicionantes - Rede de Infra-estruturas do 
PDM do concelho de Góis na esc. 1:25 000, Maio de 2003.

Fonte: EDP, Agosto de 2011

Fonte: Planta de REN do PDM do concelho de Góis.Março de 2003

Curva de nível (m)

Visadas geodésicas

Ocorrências de interesse patrimonial
Fonte: IGESPAR, IHRU, PDM de Góis e Trabalho de Campo (Julho de 2011)



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2499 
Parque Eólico de Malhadas (Sobreequipamento)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
Pareceres das entidades consultadas 

 

 


























